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Evaluare Actuarială Fond Pensii 2017 
-analiză preliminară evaluare 2018- 

 

 

 

Acest document prezintă rezultatele preliminare ale evaluării fondului de pensii al Casei de 

Asigurări a Avocaţilor. In baza necesităţii urgente de prezentare a rezultatelor, datorită timpului 

scurt avut la dispoziţie ce nu permite finalizarea evaluării şi a raportului actuarial aferent 

acesteia, s-a emis prezentul material în baza unei evaluări pe datele partiale transmise, pentru a 

servi la creearea unei imagini generale fundamentate asupra ratei de finanţare.  

 

Rezultatele sunt prezentate la nivelul întregului fond de pensii la nivel naţional. Trebuie 

menţionat faptul că aceste rezultate sunt unele preliminare, iar valorile finale ale evaluării pot să 

prezinte ajustări în urma completării datelor de intrare. 

Tabelul de mai jos prezintă valoarea ratei de finanţare actuală comparativ cu rata de finanţare a 

fondului rezultată în urma evaluării aferente anului 2016.  

Rata de finanţare determină gradul de acoperire a obligaţiilor de plată ale fondului (pensiile, 

indemnizaţiile de îngrijire copil, indemnizaţiile de maternitate, concediile medicale, ajutoarele de 

deces, cheltuielile administrative) de către volumul de active. Volumul de active este constituit 

din valoarea actuală a fondului împreună cu cotizaţiile probabilistice viitoare ale membrilor şi 

rezultatele investiţionale generate de acestea. 

Rata de finanţare reprezintă valoarea actuarială a activelor fondului (contribuţii viitoare membrii 

actuali + valoare actuală fond), raportată la valoarea totală a obligaţiilor actuariale ale fondului 

de pensii (pensiile).  

Când rata de finanţare ajunge la 100%, sistemul este considerat „finanţat integral” („Fully 

Funded”), adică fluxurile prezente şi viitoare de capital sunt suficiente pentru plata integrală (în 

proporţie de 100%) a pensiilor tuturor membrilor/beneficiarilor actuali ai fondului de pensii. 

 

 Rata de finanţare  

2017 2016 Modificare 

Procentuală 

  Creştere 

 

Rata de 

finanţare 

73,87% 66,42% 11.22%  7.45pp 

 

 

Aşa cum este prezentat în tabelul de mai sus, rata de finanţare a Fondului de Pensii descrie o 

creştere faţă de evaluarea trecută, de la valoarea de 66,42% la valoarea de 73,87%, prezentând o 
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reducere procentuală de 11,22%. Factorii principali ai acestei creşteri sunt efectul egalizării 

vârstelor de pensionare şi transferarea unei părţi a resurselor financiare aferente Casei 

Centrale din bilanţul fondului de asigurări în bilantul fondului de pensii. 

În continuare sunt prezentate, în tabelul comparativ de mai jos, rezultatele generale ale evaluării 

situaţiei actuale alături de cele rezultate în urma evaluării precedente.  

 

FOND PENSII 

 

Valoare actuarială prezentă 

 

       Evaluare 2017 

  

 

Evaluare 2016 

 

 Modificare 

Obligaţii totale de 

plată  

   

Pensiile membrilor 

retraşi definitiv şi a 

celor aflaţi în 

prezent în cumul 

669 mil. lei   645 mil. lei 24 mil. lei 

Pensiile membrilor 

activi 
3.363 mil. lei 4.094 mil. lei -731 mil. lei 

Pensii invaliditate     97 mil. lei     87 mil. lei 10 mil. lei 

TOTAL 4.129 mil. lei 4.826 mil. lei -697 mil. lei 

Active    

Contribuţiile viitoare 2.458 mil. lei 2.790 mil. lei  

Valoare actuală fond    592 mil. lei 415 mil. lei  

TOTAL 3.050 mil. lei 3.205 mil. lei -155 mil. lei 

Obligaţie 

nefinanţată 
1,079 mil. lei 1.620 mil. lei   -541 mil. lei 

Rata de finanţare 73,87 % 66,42 % 7,45 pp 
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Indexarea punctului de pensie 

 

 

In ceea ce priveşte indexarea punctului de pensie au fost analizate două scenarii distincte: 
 

1. Indexarea valorii punctului de pensie cu 5% (valoare nouă punct - 1275 lei) 

2. Indexarea valorii punctului de pensie şi a venitului de referinţă cu 5% (valoare nouă 

punct - 1275 lei, valoare nouă venit de referinţă – 2550 lei) 

  
 

Tabelul de mai jos prezintă valoarea ratei de finanţare actuale, comparativ cu rata de finanţare a 
fondului rezultată în urma indexării valorii punctului de pensie şi rata de finantare a fondului 

rezultată în urma indexării punctului de pensie concomitent cu indexarea venitului de referinţă.  

 

 Rata de finanţare  

Situatie curentă 

2017 

Indexarea punctului de 

pensie cu 5% 

(1275 lei) 

Indexarea valorii punctului de 

pensie şi a venitului de 

referinţă cu 5% 

(1275 lei/2550 lei) 

   

Rata de 

finanţare 

73,87% 70,34% 72.03% 

 

Aşa cum se poate observa, indexarea valorii punctului de pensie cu 5% conduce la o scădere a 

ratei de finanţare cu 3,53 puncte procentuale. Astfel, pentru menţinerea echilibrului şi 

continuarea parcursului de atingere a ţintei de 100% a raţei de finanţare este absolut necesară 

compensarea acestei scăderi prin indexarea concomitentă a valorii venitului de referinţă cu 

acelaşi procent de 5%. In condiţiile indexării concomitente a celor doi parametrii în cauză, 

scăderea ratei de finanţare este redusă aproape la jumătate, având o valoare de 1,84 puncte 

procentuale, de la 73,87% la 72,03%.   

 

Anexat prezentului document se regăsesc anexele de calcul detaliate, la nivelul întregului fond, 

conţinând rezultatele evaluării situaţiei curente, rezultatele evaluării scenariului de indexare a 

valorii punctului de pensie cu 5% şi rezultatele evaluării scenariului de indexare concomitentă a 

valorii punctului de pensie şi a venitului de referinţă.  

 

 



 

CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – Analiză preliminară | Decembrie 2017                             4 

 

 

 

Cătălin IONESCU, 

Actuar 

 


